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 حرش

 هتسلا لوصألا

 حیشلا ةليضفل
 اهب چو

 نازوفلا هللا دبع نب نازوف نب حلاص





 ةتسلا ءلوسألا عوق _

 1 ه سا 0 2

 كلملا ةردق ىلع ةلادلا ِتایالا رّبكأَو <
 2و

 نط ام قو اَرَعْلِل احضار انار لات ام لوشأ لس بالكل

 يب ءالقعو لالا ا طالع اذه دهب مث «َنوُنظلا
 رسم اچ 3

 مسی ملا هل

 لعو دمحم انیبن ىلع كرابو ملسو هللا لصو «نیاعلا بر هلل دما

 .نيعمجأ هيحصو هلآ

 335 لوسرلا نأو ءیش لكل اًنايبت نآرقلا لزنأ هناحبس هللا نأ كش ال

 نآرقلا اذه ىف هلوسرو هللا هيب ام مظعاو ءاّيفاش اًنايب نآرقلا اذه نب

 «نیدلا لصأو مالسالا لصأ وه ديحوتلا نأل ؛كرشلاو ديحوتلا ةيضق

 ؛هدسفيو لصألا اذه لطبي كرشلاو «لامعألا عيمج هيلع ينبت يذلا وهو

 ءاذبأ ناعمتجي ال ناضقانتمو ناداضتم نارمأ (مأل ؛دوجو هل نوكي الو

 داکت الف نآرقلا عيمج يف هباتک يف لصألا اذه نيب هناحبس هللا كلذلف



 نآ قلا اذه نوورش الار ت لا وا كارد نیم هو نرل

 .هبودد ریو

 نوءرقی سانلا نم رنک دجت كلذلو «نایلااذغ هبنتي نم لق نکلو

 ف او رمالا انه نأ مم؛دیحوتلاب نرالو كرشلا يف نوعقیو نآرقلا

 اودجو امو دئاوعلا ىلع نوشمی مبنال ي هللا لوسر ةنس يفو هللا باتک

 مهءابآ هيلع اودجو ام مهدنع لصاالاف .مهخیاشمو مهءابآ هيلع

 اولمأتي نأ مايألا نم موي يف نوركفي الو مهدلب لهأو مهخياشمو

 وأ حيحص وه له «سانلا هيلع ناك ام هيلع اوضرعيو «نآرقلا اوربدتيو

 ؟محيحص ريغ

 نآرقلا نأ اوربتعاو «مهدادجأو مهئابال یمعالا ديلقتلا مهذخأ لب

 ربدتلل أرقي هنأ دوصقملا سيلو «ةوالتلاب رجألا لوصحو ةكربلل أرقي امن

 .هيف اب لمعلاو

 هب كربتلل نوءرقي امناو ء«ضرغلا اذهل نآرقلا أرقي نم سانلا نم لق

 هيلع ام ضرعو «هيف اع رودصلاو ربدتلاو هب لمعلل أرقي نأ امآ

 :لوقن ال سانلا نم لیلق يف الا دجوي ال اذهف نآرقلا اذه لع سانلا

 یو بام واو رت ا ل يوكل ا



 ۱ ةتسلا ءلوسألا رق ۱

 ام نم و ا

 هومهتاو «لالضلاب هومبتاو ههجو يف اوماقل هیلع مه ام ريغي نأ هللا

 ...هنأو هنأو ٍديدج نیدب یتآ هنأو نیدلا نلع جورخلاب

 نآرقلا لإ سانلا درب نأ هللا لواح احل هسفن خيشلا اذهل لصح اك

 تلطابلا ديلاقتلاو تاداعلا نم هيلع مه ام رّغيو «نآرقلا هيلع لد امو

 يف نکل «تاماهتاب هومهّتاو هورفکو لب «هوقسفو هوعذدبو ههجو يف اوراث

 نم دشآ وه ام مهیف ليق ءايبتألا نإف «بیرغب سيلو رضي ال اذه ةقيت ا

 قح يف ليق هللا ريغ ةدابع نم ممألا هيلع ام اوريغي نأ اودارأ ال «كلذ

 صقنی ال اذهو ءاذه يف ةبارغ الف !؟ءاملعلاو ةاعدلاب فيكف «ليق ام ءايبنألا

 .لاعتو هناحبس هللا دنع هتانسح يف ديزي اذه لب «ةيعادلاو ملاعلا رجآ نم

 عجری اذه ناف کو هب هوفت نمو هلاق نم لع صقتنلاب مجری ناو

 لب مهيف ليق ام مهرضي الف «هللا لإ ةاعدلاو نوِصلخُلا ءاملعلا امأ ؛هيلع

 توس ی او یی ی
 رس

 | لا

 كيل لَم دكا !كل ٌلاَقياَم :  هيبنل لوقي للاعت هللاو «هب اومهتا

 .[4۳ :تلصف] 4 ولأ باقر درو دمو یر

 نأ :بیجعلا رمألا اذه نم اًئيش نيبي تاملکلا هذه يف هلاك خيشلاف

 هن وظفحم و هنومتكحو و نم م عب «نآرقلا دوء رقی سانلا



 دملا ماكحأو هدیوجتو نآرقلا ظافلاب مهمامتها نوزکریو .هنولتریو
 نونتعیو «ءافخالاو «راهظالاو .بالقالاو ةنغلاو «ماغدالا ماكحأو

 .ٌبيط ءیش اذهو «ةقئاف ةيانع اذهب

 يف هقفتلاو يناعلا ربدت دوصقلا ءاذه سیل دوصقلاو مهالا نکلو

 يه له :هللا باتک للع سانلا لامعأو انلامعأ ضرعو ۰۶ هللا باتک

 ؟ةفلام وأ هللا باتکل ةقفاوم

 ال «سانلا ءاطخأ لع هبنن نآو ءانعاضوأ ححصن نأ :تولطلا وه اذه



 هلل نیدلا صالخإ) :ةتسلا لوصألا هذه نم لوألا لصألا :حرشلا

 كرتعملا وه اذهو «نيدلا ةدعاقو لوصألا لصأ اذه (هل كيرش ال هدحو

 ذلا لصألا اذه اوححصي نأ نوديري ءایبنالاف ممالا نيبو ءایبنالا نيب

 هام و ی یک ای
 مهلا «تادابعلا نم رثکیو لصيو. موصي ناسنإلا نأ مهملا سيلف

 ولف «صالخإلا مدع عم ربثک نم ريخ صالخالا عم ليلقف «صالخإلا

 لامعألا لمعیو «لاومالاب قدصتیو «راهنلاو لیللا ىلصي ناسنالا نآ

 .صالخالا نم دبال هنأل ؛هلمع يف ةدئاف الف صالخإ نودب نکل

 ةدابعلاب - العو لج - هللا دارفإو كرشلا كرت :هانعم صالخالاو

 ال هلا الإ لضفلا نمو لامکلا نم غلب اهم ةدابعلا قحتسي د لجأ الو

 وه اذه «ءنوخاصلاو ءایلوألا الو لسرلاو ءاينألا الو نويرقملا ةكتالملا

 نيب طلخم نم امأ ءكرشلا كرتب الإ لصالا اذه ققحتي الو ءلصألا

 طا هلمع انهف هرغب كرا نيو هلل ةدایعلا

 هلمع ناك ولو «دیعسلا وه اذهف كج هلل هلمع صلخُت يذلا امأو



 ثیدحو ؛ةاجنلا هیفو «ريخلا هيف صالخالا عم لمعلا نم لیلقف ءاليلق

 يف ةبوتكم هلامعأ هيلع ضرعت ةمايقلا موي ثعبي لجر» :ٰىفخك ال ةقاطبلا
 هذه عضوت «تائيسلاب ةءولمت «رصبلا 1 اهنم رجل لك «تالجس

 اطاق «هللا الإ هلإ ال» اهيف يتلا ةقاطبلا هذه عضوتو مك يف تالجسلا

 ةملكلا هذه تحجرف ؛نايإو ٍنيقيو صالخإب هبلق نم لجرلا اذه
 .«تالجسلا عيمجب تشاطو «تالجسلا عيمجب

 ءاهانعمب افراع اهللاق اَّنِإو ظفل درج املاق ام وهف صالخإلا وه اذه

 يذلاب فيكف «لمعلا نم نكمتي نأ لبق تام هنكل «هیلع تلد اب اًدقتعم

 !؟ نيج هللا هجول لاو اص رک لارغآ هدنع

 هب هللا يجني دقف الیلق ناك ناو صالخالا نأ للع ةلالد هيف اذه

 .لامعألا ةرثك نم ةدئاف الف



Eةدابعلاب هللا اف :دیحوتلاف درج هللاب كرشلا  

هللا ريغل ةدابعلا عاونآ نم ءیش فرص وه :كرشلاو
 ردنلاو جيذلاك ويري 

 كرشلا وه اذه «تادابعلا عاونآ رخآ لا ....ةنافتسالاو ءاعدلاو

 فیبوبرلا يف كرشلا امآ «ةيهولألا يف كرشلا وه :انه دوصت او

 .بلاغلا يف دوجوم ريغ اذهف

هدحجت  ءاّرارطضا ةيبوبرلا دیحوتب رقم اهلك ممألاف
 رهاظت نم الا 

ب رارقإلا نأل ؛نطابلا ين هب فرتعي هنأ عم اکنالب
 عيمتجاف «يرورض ه

«قلاخ نم هل ٌدبال نوكلا اذهو قلا اذه نأ فرعی
 يذلا قلخلا اذهو 

صلا درجمب اًدوجوم سیل ءرّيدم نم هل ّدبال ريسي
 نم اذوجوم وأ ةفد

 ال لب شرلاو توس اخ مآ ول ترثركلا مش ما و ربع نی اِ 2 هسفن

 .[۳1 - ۳۰ :روطلا] لر

 فكي 1 «يفكي ال هنکل ٌيرطفو يرورض ةيبوبرلا دیحوتب رارق الاف

 مک آول اذه يف خیرص نآرقلاف «نآرقلا يف مك هب مهار نیک رشلا

 يذلا وه هللا :يأ «(هللا) :نوبيجُت ؟نوبيِجُت اذام ۷ :فرخزلا] مه

 يذلا اذه «ةيهولألا لس يع «هیبوبرلا ديحوت اذه «ءانقلخ



 قلعتی ام هيفو «لاتقلا هيف «ةموصُخلا هيف يذلا وه اذه «سانلا نيبو هللا

 د + د



 هم هع 2 ا

 يف ٍنارقلا رثکا نوکو 2

 دانا دنیا همت 1

 ۳۹ ها یک و اکشن الو ها ارذبعاو 6 :لوقی - العو لج - هللا

 4ایک ےہ ارش کو هلل اوذئغاَو ف هنومهفی ماوعلا ؟ضماغ مالك اذه له

 ءاوملعتي 1 بأ ولو ك لا رع ىهنلاو ةدايعلاب رمالا هذه نم نومهفی

 .اذه لثم نم ٌءولمم نآرقلاو «ٌةدحاو ةيآ هذه «مهتاغل نم اذه نوفرعي

 لوقي ءاهيف نوركفي ال نکل ءاهنوءرقيو اهيلع نورمی تايآلا هذه

 .[1 :ءاسنلا] ابك وي ارتش الو هل اوُدُبْعاَو 4 : ىلاعت هللا

 ,رداقلا دبع اي «يناجيت اي يودب اي «نيسح اي «يلع اي :نولوقي مهو

 نالفو نالف اي نالف اي :مهتاوصأ لعاب نودانیو نوحیصیو نوخ رصب

 !!!تيم اذه

 تاءارقلاب نآرقلا ظفحت هنأ |تر خرصیو تيملا يداني يذلا اذهو

 !مهسلا ةماقإ همیقی) «ريظنلا عطقنم اّدیوجت هد وجو «رشعلا وأ عيسلا

E Eا يو ین کا  

 هللا ةدابعب ٌرمأ ام هنال .دیحوتلا يف هلك نآرقلا :میقلا نبا مامالا لوقي

 باب کیت اما ما تست



 نع صصق امإو «ديحوتلا قوقح نم هذهو «مارحلاو لالحلا ماکحآ

 دیحوتلا ءازج اذهو ء«تاموصُخلا نم مهنیب لصح امو مهمتأو لسرلا
 :كارشلاو

 نآرقلا اذه نوءرقي اذه عمو «هرخآ لإ هلوأ نم «ذيحوت هلك نآرقلاف

 نولمعي الو .هللا الإ هلإ ال :نولوقيو کالا كرشلا ىلع نوميقم مهو

 لع ظافلأ يه ان ءرخآ ٍداو يف هللا الإ هل الو نآرقلاو ٍداو يف مه هاب

 .طقف ناسللا

 انأ يردآ ال :كل لاقل ؟هللا الإ هل ال ینعم ام :مهنم اًدحاو لأست ول

 اذه له ءاهانعم ام ملعت الو هللا الإ هلإ ال :لوقت تنأ نذإ :هل لوقنف

 !؟ملسملاب قيلي

 سانلا تعمس :لوقت وأ «هب متهت الو هانعم فرعت ال اّمالک لوقت

 تعمس) :لوقي :لئس اذإ ربقلا يف قفانلا لوقي الثم «هتلقف اًئيش نولوقي
 .ةاكاحم درج «هتلقف اًئيش نولوقي سانلا

 هم هادنو اعد الو منم ال اب یني ىلا لک اوُرَدَك نا لمر :لاعت لاق امك

 توص عمست يتلا مئاهبلاب هللا مههّبش [۱۷۱ :ةرقبلا] 46 تیک مهم تک

 .هانعم مهفت ال يهو يعارلا توص للع ىشمتو ءادما عمستو يعارلا
 دو ۱

 س اک
 E للا
 ی ی دی

 SS ۳ < تب

 توص
 یک
 و ۳ ۷



 ee يل
  ناطيشلا مهل رهطآ اص ام هل رتا لع َراَص ال م

؛ یجاسا ص وزوش يف سالو
 «"هقوقح 4 قف سضعتلاو 

 هجرس رس ا

 > . مهعابناو نیحلاَصلا ا هَر بحت ةروص مت هللاب ل كرش هر وص 1

 هللا اوعدا مه اوثيغتست الو ؛نیقولخلا اوعذت ال :مَّه ليق اذإ (*)

 روبقلا لإ اوهجوتت ال «هللا لإ اوهجوتو «هللا اولأساو «هللاب اوثیغتساو

 .تاومالاو

 نآ اندنع مهردق ءایلوالا ءالوه «ءايلوألا صقنتت تنأ :نولوقي

 الو مهصقنتت تنأف مهردق اذه «مهئامسأب فتبنو مهمرتحنو مهلجن

 .دیحوتلا ةاعدل نولوقی اذکه «یهلضفب فرتعت

 مهیلاونو «هللا ءایلوآ بحئو «نيجلاصلا بحُت نحن :مه لوقنف

 احبس برلا قح نم فیش مهيطعن ال نكلو «مهمرتحنو مهلجو

 ال مهو ہم اقح تسيل شل ؛ةدابعلا نم اًئيش مهیطعن الو «لاعتو

مه ثاغتسيو هللا عم نوعدُي ماب نوضری الو لذ نوضري
 .دئادشلا يف 

 مه مهداجنتساو نيحلاصلاب مهتئاغتسا نإ :نولوقي مه (##)

 دارلاو «ناطيشلا ممت نیز ام اذهو مت ٌلالجإو مهلضفب ٌفارتعا

 سن ملا نيطايش لالضلا ءاملع و ناطیشو نجلا ناطیش :ناطیشلاب



 نم اذه نأ نومعزیو كرشلا لإ ةوعدلا يف نوفلیو نوبتکیو نوملکتی
 مدع نآو «مهتالاوم نمو .مهلضفب فارتعالا نمو «نيحلاصلا میظعت

 رخآ لإ .مهضغب نمو مهقح يف ءافحلا نم مم ةثاغتسالا مدعو مهئاعد

 .مهبتك يف دوجوم اذه «نولوقي ام

 تي 4 دو ] 1 قاع



 يناثلا لصألا

 ام ها
 وو ما ری م

 ا
4 

 ا

 الو اعجب ولآ لب میا :اعت لاق «نآرقلا ىف دوج وم اصلا اذه

 ات رص ايم وا اا ےک رر

 ٠١9[ :نارمع لآ ] 4( ارت ییا نوک وإ ۰2۱۰۳ :نارمع لآ] ات
 و ت25 ع جو عهقع ماعم ے
 يف منم تسل اعيش اونو میر اور بَل نو

 ی هس است ج ج ج - د يع ےس ھا وا یی یہ 1-1 e ےس ےک س ز رم رف ت ا لع ین ھا ییا ےہ ا م لح دس

 نآ وسو سومو مربا دب انیصو امو َكِتلِإ انْيَحْفأ یزلاو اعو -هب یصو ام نزلا نم مکل عج

 .[۱۳ :یروشلا] يم افرق الو تل مت

 ةمأ اونوکی نأ بجت لب «مهنید يف اوقرفتی نأ نیملسملل زوجي الف

 O ا انار همت هنأ كنت ووك نه ديحوتلا لع ةدحاو

 [47 :ءاسنألا]

 ماكحأ ينو ءاهتدابع يفو ءاهتديقع يف قرفتت نأ دّمم ةمأل زوجي ال

 .اده زوجي ال «ليلد ريغب .مارح :لوقي اذهو ل لقب اذه «اهنید

 دوام المو» :هناحبس هللا لاق امك شبلا ةعيبط نم فالتخالا نأ كش ال

 .[ ۱۱۸-۱۱۹ :دوه] كبر مَ نم الا ل تیکت تح لاب نيم ان ی یک 1۳۹



 لاق هيك هلوسر ةنسو هللا باتك لإ عجرن نأ انيلع بم ةنإف تنأو

 .[09 :ءاسنلا] 4َا ي اثار کد شر آلو اوت ویک مقر هه لاعت

 سانلاو هاتف ار تمام لع شب اک لاقي ام امأ

 لطابلا وه اذه «ةملكلا ةيرحو «ةديقعلا ةيرحب نوبلاطيو .مهئارآ يف ٌدارحأ

 .[۱۰۳ :نارمع لآ] هر الو اعجب ولآ لب اوُمِصتْماَوإِم :لاقف «هنع هللا یه يذلا

 لئاسم يف یتخ هللا باتك لع انفالتخا ضرع يف عمتجت نأ بجيف

 انرص ليلدلا هل دهش نمف «ةلدألا ىلع هضرعن ءيش يف انفلتخا اذإ هقفلا

 .أطخلاب ذخأن ال اننإف «لیلدلا أطخأ نمو «هعم

 انل عضي نأ نودب قرفتنو فلتخت انكرتي 1 - العو لج - هللا نإ

 را کب کب در ةنسلاو نآرقلا انل عضو لب ءأطخلا نم حيحصلا نيبي اًنازيم

 كرات ينإ» :لوقي يب لوسرلاو .ةنسلا :ينعي درو «نآرقلا :ينعي

 .(یټتسو هللا باتك :يدعب اولضت نل هب متكّسمت ْنِإ ام مكيف

 ةححصمو ةنودم ةتسلا وجر اب درج رم 24 لوسرلا ناکف

 ا هنأ «ةمألا هذه لع لاعتو هناحبس هللا لضف نم اذهو و

 اهدیو لاتو هناحبس هلا لع افشی ام اهددعو اهکرت لب تھام قاهکرتب

 اع قب دحاو لك نآ دیریو «قحا ديري ال يذلا امآ .باوصلا لع

 اضعب انضعب رذعیو «هیلع انقفتا نت :لوقیو «هتلحن لعو هبهذم



 .لطاب مالک هنأ كش ال اذه .هیف انفلتخا |یف

 هيف انفلتخا امو هلوسر ةنْسو هللا باتک للع ممتجت نأ بجاولاف

 ىلع یقبنو اضعب انضعب رذعي ال هلوسر ةنّسو هللا باتک لا هدرن

 E تو یا

 ةمالا یقبت الف هانیلع بجاولا وه اذه .هنع عجرن أطخلا قفاو امو

 :ثیدح فالتخالا نع ءاقبلا لا نوعدی نیذلا رکذی اترو ةفلتخ

 .احیحص سيل هنكلو ىوري ثيدتلا اذهو (ًةمحر يتمآ فالتخا»

 رک اژرکت کوا :ىلاعت لاق تاذع فالتخالا حر سیل فالتخالا

 بولقلا تتشي فالتخ الاف ۰1۱۰۵ :نارمع لآ] هیت ما ام رب نی وکتور

 اونواعتیو اورصانتی نأ نيفلتخم اوراص اذإ سانلل نكمي الو «ةمألا قرفیو

 .ادبآ نونواعتی الو مهمازحأو مهقرفل ةيبصعو ةوادع مهنيب نوکی لب «ادبآ

 يذلا وه اذهو اج هلا لبحب اومصتعاو اوعمتجا اذإ نونواعتی اا

 الو هودعت نأ اندا 5 ئضري هللا نإ» :لاقف اک يبا هب یصوآ

 اوحصانت نأو ءاوقّرفت الو اًعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو هایش هب اوکر شن بد

 .«مکر مآ هللا هالو نم

 .انل هللا اهاضري تالغلا هده



 .«اوق رفت الو اًعيم هللا لبحب اومصتعت نآو» :هلوق اهنم دهاشلاو

 .قرفت دجوي الو فالتخا دجوي ال هنأ اذه ینعم سیلو

 لصح اذإ هنأ :اذه ینعم نکلو «فالتخالا دوجو رشبلا ةعيبط

 يهتنيو ايب هلوسر ةنّسو هللا باتک لا عوجرلاب مست قرفت وأ فالتخا
 .قحلا وه اذه .فالتخ الا یهتنیو عازنلا

 يف عازنلا ةلأسم نلع اًرضتقم ةتسلا ميكحت وأ نآرقلا ميكحت سیلو

 هنأ هللا لزنآ مب مکحا نومسی ثيح «لاومألا يف سانلا نيب تاموصخلا

 .طقف ایندلا رومأ يف مهتاعازنو مهلاومأ يف سانلا نيب مكحلا

 ةديقعلا يف عازنلاو «عازن لكو ٍفالتخا لك يف مهنيب مكحلا وه لب ؛ال

 لالحلا رومأو تادابعلا رومآ يف عازنلاو «لاومألا يف عازنلا نم دشآ

 يف تاموصُخلا ال «لاومألا يف تاموصُخلا يف عازنلا نم دشآ مارحلاو

 :8 هللا باتكب همسح بجت ىذلا فالتخالا نم ةيئزج وأ ٌءزج لاومألا

 لإ نوعجري ام ناعرس نكل فالتخا مهنيب لصحي ناك ل ةباحصلاو

 .مهفالتخا يهتنيف ةا هلوسر ةنّسو هللا باتك

 يذلا نم لوح ةي يِنلا ةافو دعب فالتخا مهنيب لصح دقف

 اولوو اوعجرو عازنلا اومسح ام ناع رسو ؟هدعب نم رمالا لو



eg ۳لمس من لوسرلا دعب مال  

 من ا هلوسر ةنسو هللا باتک لا نوعجری 0 تافاللتخا ۴

 دحآ الف ناغضألا ليزُيو داقحألا ليزي هللا باتک لإ عوجرلا نإو

ىلإ لاعت :ناسنإل لوقت امدنع كنإف كرب باتك للع ضرتعي
 مامولا لوق 

 .عنتقي ال ينالفلا ماعلا وأ ينالفلا

 ناك ناف ژل هلوسر ةنس لو هللا باتك لا لاعت :هل تلق ول نکل

 .عجريو عنتقي وهف نا هيف

 ولی نأ تیب کیل لوستر هلأ لا رغم اإ َنيِمْؤَمْلا لوق ناك اَمَنِإإَم : لاعت هللا لاق

 امأ «نينمؤملا لوق اذه [0۱ :رونلا] أل ينم مش کیر لو س

 اولوت مهيلع ىلا ناک ناو نعام اروا مف قحلا ناك نإ نوقفانملا

 .مهنع هللا ركذ |ک اوضرعأو

 «تافالتخالا عيمج يف مهفالتخا لع اوقبي نأ نينمؤملا عسي الف
 يف ال

 عم ليلدلا نیت اذإو ءةتسلاو باتكلاب مسحت اهلك «عورفلا يف الو لوصألا

هرخ لا لع مهدحآ لوقل م رم ال راصو نيدهجلا دحا
 ةلاحلا هذه يفف 

 يف راکنا ال» :ءاملعلا لاق مت مو ؛نیعم مامإ لوقب ذخأ نم لع ركني ال

 .نیفرطلا دحآ عم ا اسم :ىأ (داهتج الا لئاسم



 2 وا ع

 2 0 ليف اۋا اوا لک اک نرك نأ 50

 3 قتل نما نب دلا ىف يف عاتجالاب َنيِحِلسملا رم

 يف باَجْعْلا ٍبَجَعلا َنِم ةهتسلا هب ت ۳
 ايست

 ا
 يطأ

 يلا نیل ي هقفلاو

 هاولتاقتو مهنيب هيف اورحانتو اوکله 0

 دقحلا لاوزو ةوقلا وهف عامتجالا لهأ نأش امأ فالتخالا لهأ نأش اذه

 .مهبولق نم

 عموی اون جک جف دشتي رک اے وكي قع تذبل ال و دم
 [ 1۵ :ءاسنلا] 4 امین اوست ام

 ةنسو هللا باتک ىلإ عوجرلا الإ عازنلا يهني الو سانلا يضري الو

 الگ هلوسر
 مو فتا انيعتأ لاو او هی ويس فن لاق (2#)



 ةتسلا هاوصأل | 2 رتن

 ۲# 3 ام ثيداحألا نم للي لوسرلا نع تبث «معن (#:)

 .فالتخالاو قرفتلا نع یهنیو عامتجالا

 مكيلعف ءاّريثك افالتخا یربسف مكنم شعي نم هنإف» :ثيدح لثم

 .ثيدحلا «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو یتنسب

 يف فالتخالا نأ الا دنع فسالا عم رمالا راص (#*)

 وه عاتجالا نأ :سکعلا بجاولا نأ عم «هقفلا وه عورفلاو لوصألا

 .هللا نيد يف هقفلا

 مهيلع رجلا مدعو سانلل ةيرح ا ءاطعإو قرفتلا نا :نولوقی مه

 .هقفلا وه اذه

 2335 هلوسر ةنسو هللا باتک للع عاتجالا :وه هقفلا :لوقن نحتو

 دجن ايش دحآ انیلع مرح اذإ هنأ مالسالا ةعس نم اذه :لوقی مهضعب

 :نالف لاق اذإ ءالؤه يأر للعف «نیع مثلا مه سانلا اوذختا هّلحب يتفي نم

 .هلوسر ةنس وأ هللا باتك يف اًمارح ناك ولو انل الالح راص «لالح اذه

 دهش نمو «هب انذخأ قحاب هل دهش نمف هللا باتك لر عجرن :لوقنف

 .بجاولا وه اذه «هانک رت أطخلاب هيلع



 الع را اذه :هنع نولو فال 10 e ردأب ىذلا

 «ءاملعلا لاوقأ يغلن ال نحنف «ءاملعلا لاوقآ يغلي هنال (تیدنز اذه تمالا

 عابتاب انرمآ تإ سانلا عابتاب فّلكن 1 نحن «هللا باتك ىلع اهضرعن ان
 1 لاعت هللاو نالفو نالف عابتاب انرمأ ام نا وه اذه ءةنّملاو ثآرقلا

 .هلوسر انيلإ لسرأو هباتك انيلع لزنآ لب ءانتاداهتجاو انتارآ َلِإ انلکی

 فالتخالا لازو قاقشلا لاز ويب هلوسر ةنسو هللا باتك لا انعجر اذإو

 .ةملكلا تعمتجاو

 لك «بيراحت ةعبرأ مارحلا دجسملا يف ناك بيرق ٍدِهع لإ هنأ نوردتأ

 ةبعكلا راوجب مهبهذم لهأ عم مهدحو ٌةعامج نولصي بهذم باحصأ

 اذه - دما هللو - لازو ٍدحاو مامإ ىلع مهعج ْنَم هللا ضيق ىتح ۳

 .ىيسلا رهظملا

 راص «اهوقّرف ةالصلا یتخ «ءارآلا عابتاو بهاذملا عابتا نم هلك اذه

 نولصي الو «ىعفاشلا ءارو يلصی ال لينحلاو «لبتحلا ءارو لصي ال یفنحا

 ىري انالف نآل ؛هرخآ يف اذهو تقولا لوآ يف ىلصي اذه «دحاو ٍتقو يف

 .سانلا عيمج اوضري نأ نوديري ءاهميدقت یری انالفو «ةالصلا ريخأت



 ال ةعبشلا ْیتَح «نالا لإ اًيقاب ىرخألا دالبلا ضعب يف هاندجو اذهو

 انالف نأل ؛رصعلا دنع الإ اهیلصی ال مهضعب ءٍدحاو ٍتقو يف انولصی

 الف عم يلصي بهذ اًركبم يلصي نأ مهدحأ دارأ اذإو ءاذكو اذك :لاق

 - دملا هللو - اندنع نكلو الف عم للص رخأتي نأ مهدحأ دارأ اذإو

 ناك ام لإ مارح ا دجسلا يف اوداع ةكرابلا ةوعدلا هذه لظ يف دالبلا هذه ف

 .ٍحاو مامإ فلخو ٍدحاو ٍتقو يف اًعيمج نولصي حلاصلا فلسلا هيلع

 رع رع دار
 درج دم وج



 ناك ولو اتیلع ر ما نم او عن جا امت نم نإ

 بلا عارنآ نم ووجوب فا ا اه انا اذه هللا نيف کا
 مه 06

 و اهرش را

 عامتجالا اذه متي ال هنأل ؛ملسلا رمالا يلو ةعاط :ثلاثلا لصألا 43

 لوف ةعاطو عمسب الإ ةمامإ الو «مامإب الإ عامتجا الف ءرمألا يلو ةعاطب الإ
 فورعلاب رمالاو «دودحلا ةماقإل نملسملل اجر هللا هلعج ملسملا رمالا

 الا ظفحو ءملاظلا نم مولظملا ةرصنو «ركنملا نع يهنلاو

 تح هونفدي 1 6 لوسرلا قوت ال ةباحصلاو رج هللا ةمحر نم اذه
 ال هنأ نوفرعي مَّنأل «ةنتفلا نمو فالتخالا نم نوشخي مممال ؛مهمامإ اوعياب

 .نيدلا تايرورض نم اذه نأل ؛مامإ نودب ةدحاو ةليل الو اوشيعي نأ حلصي

 لوقي اذهلو «رمألا لول ةعاطلاو عمسلاب الإ اذه نوكي نأ نكمي الو

 4 كي تلا وو وای هلل اونی اما نَا ای :- العو لج -
 :هلوقو ءرمألا ىلوأ ةعاط نم دب ال هلوسر ةعاطو هللا ةعاط دعب .[۵4 :ءاسنلا]

 السم نوكي نأ رمألا لو ف طرتش هنآ لع لد «نیملسلا نم :يآ و

 ا اک رسما : هع لاق ثيح (2:)



 3 ةتسل] ءاوصألا | 3

 یی و اا ےک هم ا تم

 .«نییدهلا نیدشارلا ءافلخا ةنسو یتنسب

 رّمأت ناو اوعیطآو اوعمسا» :ةعاطلاو عمسلا :ثلاثلا لصألا اذه

 ملسم رم يلوب الا نیملسملل ةعاج لصحت نأ نکمی الف «ٌدبع مکیلع

 .اكولمت ناك ول لب يبرع بسن اذ نکی ولو

 دع دع د ۲ 1 ۳



 م رس

 | تیک لو يدب نم رتل دنع فرن ضلع اص مث

 ؟هب لَمْ ا

 500 ا يسب يو رك مل عرش ال نسأل اقع راض

 ماوعلاب فيكف «ةيمهأ نم ام امو لضف نم ام امو ةعاطلاو عمسلا ةلأسم

 ۰ ؟ اذه يف الهج دشآ مهو

 مهدنع ركتملا نع یهو فورا رماي ىذلا - عاجشلا راصف

 مامإ ىلع جرخت يذلا وه :- مهدنع «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال يذلاو

 درجمب نيملسملا ماكحلا ىلع ةروثلاب يدانيو «ةعاطلا دي عليو «نيملسملا

 .رفكلا دح لإ لصت ال ةيصعم وأ «مهنم أطخ لوصح

 :الولا تارثع مبتت يف تارضاحلاو تاودنلاو سلاجملا ثیدح راصو

 ةيعرلا ریفتتو «ةملکلا قرفت ىلإ رمألا لونی یتع هاهف خفنلاو اهمیخفتو

 داسف لإ مال لوثیو ءامدلا كفستو نمالا لنت ی و -رمالا يل لو ةعاط نم

2 <<. 



 عبارلا لصألا

 مهب ةبشت نم ناي الا هاو يالغلا ملیلا نا

Ek) و 2° ۱ TT e 

 وه ملعلا نآ وهو ؟ملعلاب دارملا نايب وهو :میظع لصا اذه ()

 ملعلا وه اذه اي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع ينبلا يعرشلا ملعلا

 هذه «كلذ ريغو بطلاو تاعانصلاو فرا نم ايندلا مولع امآ «عفانلا

 .ديف نودب ملعلا اهيلع قلطي ال

 امآ «ءيعرشلا ملعلا هب دارملا ناف ءلضفلا هيف يذلاو ملعلا :ليق اذإف

 مسا اهيلع قلطي الو ةحابم ٌمولع هذهف نهملاو تاعانصلاو فرا ملع

 يف نآلا حبصأ فسألل نكل ؛بطلا ملعو «ةسدتُملا ملع :لاقي ان

 اذإ نولوقيو «ثيدحلا ملعلا هب داري هنإف یلعلا :ليق اذإ سانلا فرع

 تيرس ءاج اذإاو کیش ملعلا هل دهشی اذه :نآرقلا نم اشف اوعمس

 .ملعلا هل دهشي اذه :اولاق

 ریغو بطلاو تاعانصلاو فرحلا ملع لع قلطی نآلا ملعلا راص

وکر ؛الهج نوكي دق هنأ عم «كلذ
 ی اطلاع 



 نب نِ طب يي ل وهف «هللا نم هناف یعرشلا ملعلا فالخ «يرشب دوهج

 .[4۲ :تلصف] 46 دی ويك نی لی هه نیالو هی

 عرشلا ءالع مهو ۸ :رطاف] 4 و ودايم نی دن یک ا :لاعت لاق
 «بطلاو عارتخالاو ةعانصلاو ةسدتفا ءاملع امأ يي هللا نوفرعي نيذلا

 ناو هللا نوفرعي الو - العو لج - هللا قح نوله نونوكي دق ءالؤهف

 :ىلاعت لاق «عرشلا ءاملع مه هللا نوفرعي نيذلا نكل «ةرصاق مهتفرعمف هوفرع

 نوفرعيو «هتافصو هئامسأب هللا نوفرعي مهنأل 4 اول ودابِع نی هلآ ین اتت

 لصحت اتو ءةسدكما ملعو بطلا ملعب لصحي ال اذهو «للاعتو هناحبس هقح

 .عرشلا ملعب لصحي نإ اذهف ةيهولألا ديحوت امأ طقف ةيبوبرلا ديحوت هب
 ؛ملعلا لهأ نم وه سيلو ملعلا لهأب هّبشت نم نایب دوصقملا (*#)

 اذهو یلعلا نم اًديصر كلمي ال وهو مه هبشتيو ملعلا لهأ یکا نإ
 لضُيو ملع ريغب هللا لع لوقي هنأل ؛ةمالا ىلعو هسفن ىلع ميظع هررض

 ريم سانا لی هَ منا لع یا نم هل نمو :یلاعت لاق «ملع ريغب سانلا
 فصنو و یی یا ایندلا دسفي» :لیق دفو ۲۱66 :ماعنالا] رع

 دسفي اذهو .نادلبلا دسفي اذه «ملكتم فصنو «بيبط فصنو «يوحن

 .«نایدالا دسفي اذهو نادبالا دسفی اذهو «ناسللا



 3 :هلوق نم اةرقبلال ةروُس لو ف ّلْضَأْلا اذه لات هللا ني دق

 لبق هلوق لإ ۲٤١ :ةرقبلا] 4 كيل ته یا من اور می

 .*177[0 :ةرقبلا] الا 4 لير نبني :دتا مهار ردد

 ركل مالک نی ادع يفشل ب ثعوص ام احوُضُو هدي

 دس مالا لا .*“ديلبلا ىماعلل حضاَولا بلا .

 ينب يف ةريثك تايآ لزنأ «ةرقبلا» ةروس يف - العو لج - هللا (#)

 يذلا رو دّمحم عابتاب مهرمأو «مهيلع هللا ةمعنب مهريكذتل ليئارسإ

 :هلوق نم اهأدب مهژایبنآ هب ترشبو «مهبتک يف هتلاسرو هتوبن نوفرعی

 اهمتخو ٤١[ :ةرقبلا] كرب نر عیب افزار يلع ثتفآ ا تنی اريك لین یی

 ۱۲۲ :ةرقبلا] ا اعلا قلا قن وردا ليورتإ بيوم :هلوقب

 N ةرقبلا] عقم همت او لذع اهني لب الو ایس سفت نع فت یر ال اموی وار

 . تب هیت مع تا ê لاقف .- مالسلاو ةالصلا هيلع - میهاربا ركذ

 [ ١7 5 :ةرقبلا]

 اهلك ةريثك تايآ «ةريخألا ةيآلاو لوألا ةيالا نيب ام تايآلا هذه لك

 نأو «بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب هللا ةمعنب مهريكذتل ليئارسإ ينب يف

 اھ و ا و اب



 نم مال ؛بوقعي وه ليارسإف بوقعي دالوأ مه ليئارسإ وئبو

 ةيرذ لکو «ةیرذ هل راص هئانبأ نم نا لك هاطبس رشع انثا مهو هتيرذ

 رفع نف مهتم :ىلاعت لاق «برعلا يف لئابقلا ةباثمب طبّسلا نومسي
 ٠١١[. :فارعألا] اأ طبس صو

 ملعلا ملعت ىلع ثحلا نم اهيف يتلا ثيداحألا تءاج معن (۴)

 عفني ال يذلا ملعلا وه امو عفانلا ملعلا وه ام نايبو «هيف بيغرتلاو
 نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» باتك تعجار اذإو «ريثكلا ءىشلا

 .اذه تفرع «هربغ وأ ريلا دبع



 ع زم ذقت ليف ها بز ل 2 8
 ٍلِطاَبْلا شیک شا م زایخو *تالالّضلاو

 ي هوب ا هحاعو يا لع لا هضرت يَا لی راضو

 يف فنصو هاداعو هرجا نم رابصو (** نر ۳ قیدلز الإ

 ےس لا وت رس

 ا ي ر يار رولا ۱

(He) 

 ؛تالالضلاو عدلا وه نیرخأتلا ضعب دنع هقفلاو ملعلا راص (#)

 كك هلوسر ةنسو هللا باتک للع ينبملا حيحصلا ملعلا اوكرت مال

 .تایاکحو ؛نالف لاق و نالذ لات :مهدنع ملعلا راصو

 اهیف ىأر ةينالفلا ةعقبلا ناو ءاذك نم عفنی ينالفلا قلا نإ :مهوقك

 ةعوضوم لا ثيداحألا نع نوثحبي وأ ءالؤع ملع اذه ءاذك مانملا يف نالف

 تيفرخملا دو ودكم اأ اونيبو «ملعلا لهأ اهرق يتلا ةراويقملاو

 ثيداحأ هذه :نولوقيو اهنوممريو «ديناسأ اك نونيزيو ًةحيحص اهنولعجت

 (ملسماو «يراخبلا» يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا نوكرتيو «ةحیحص

 .مهح اص يف تسيل اهنأل اهخوكرتي «ةردتعم ا ديناسلاو عیرالا نتسلاو

 طاع ادا انآ یخی لصفیو لطابلا نم قحلا زيمُي نأ بت (*:)

 . سانلا - یاب سیبلتلا وه اذهف |هنیب



 لعو هيلع هللا ىلا يذلا ملعلاف هيلع مه ام فلاخت هنآل (۴)

 وهف - هی ملكت :ىأ - هی هوفت نمو تايج مهدنع راص هحدم و هلهأ

 !!سانلا هيلع ام.ريغي هللا هضرف يذلا ملعلا نإ :نولوقی مجأل ؛نونج
 ! !اندادجأو انئابآ نيد ريغيو

 ملعلا حدمو «عفانلا ملعلا نم ريذحتلا يف فتص نم (**)
 امأ ءملاعلا وه اذه «هيقفلا وه اذه :هنع نولوقی سانلا يف هرشنو مرد

 عیمجتلا :يأ «قیرفتلا دیرن ال عیمجتلا دیرن ان «سانلا قرفی نأ ديري

 زييمتو «لطابلا نم قحلا زییمت هيف يذلا قیرفتلا ديرن الو «لطابلا ىلع ولو
 «لطابلا للع عامتجالا لصحي ال هنإف هلام اذهو ؛ثيبخلا نم بيطلا

 :لوقي رعاشلاو «قحلا ىلع عامتجالا لصحت امناو

 بييبطلا لامهإ هيف نیست داسف ىلع مر حرجلا ام اذإ

 دل د دل



 8 دن س رسم ا ا سس و را ق ےس
 598 مو نیهبشتلا نيبو مهتیب هقیرفتو هللا ءایلو ال ُهَناَحْبَس هللا ن 8 ۱ م 35 2 ۳ رز 0 تم ۳ 2

a ECلا  EEيزل  E CC TD STار اه  
 ةروس نم هيا اذه يف یفکیو < راجفلاو نيقفانملا هللا ءادعا نم

 4 هل بم د نوعبتاف هللا نوحت مسنك نإ لق 8 :هلوق یهو ؛(نارْمع لآ» E ا 2 3 هم + N 2 ور 7 را. ی رک

(3e) 
 [۳۱ :نارمع لا] ةيالا ریل

 ءایلواو هللا ءایلوآ ني قیرفتلا وهو میظع لصا اذه (معن 6

 ىح هللا ءايلوأ ناطيشلا ءايلوأ نومي اوراص لطابلا له نآل ؛ناطیشلا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش فنص كلذلو ؛سانلا ىلع سبتلا رمألا اذه نإ

 ««ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا» :هامس ادیفم اًعفان اناتک هتل

 .[1۲ :سنوي] 4 تور مه الو ھم فر ال هلل هوا کما الا :للاعت هللا لاق

 عال وه .[ 1۳ :سنوی] 4 روق اوناکو اونم کری :هل وقب مه ت

 لمعلاو عفانلا ملعلا نيب «یوقتلانیبو ناميإلا نيب اوعج «هللا ءايلوأ مه
 هللا عرش ىلع جرخ نم هللا ءایلوآ سيل «هللا ءایلوآ مه ءالؤه «حلاصلا

 ناطیشلا يلو اذه «ةحرضألاو روبقلا ةدابع لا اعدو «هللا نيد رّيغو

 قیرام سانلل رهظُي يذلا ينارْاو نهاكلاو رحاسلا وه لولا سيل

 .ةيناطيش قيراخت ةقيقحلا يف يهو !!ٌتامارك هذه :لوقیو ؛ةيرحس
 ره ١



 عابتا :هللا ةبحم ةمالعو «ةدابعلا عاونآ مظعأ يه هللا ةبحم (*:*)

 ءالؤهو ملا بح الو هلل اًيلو سيل لوسرلا عبتي ال يذلاف كي لوسرلا

 نی لوسرلا ةعاط نع جرح اذإ الإ هلل اًّيلو نوكي ال :نولوقي نوفرخملا

 ىلع داتعالاو ديك لوسرلا ةنس نع جورخلا يف ةيالولا مهدنع مهف

 !!مهدنع ةيالولا يه هذه «عدبلاو تافارخلا

 الو هران نم افوخ هدبعن ال ءهبحُن اننأل هللا دبعن نحن :نولوقي مه

 .هبحن اننأل هدبعن اینو «هتنج يف اًعمط

 ك لوسرلا ةقيرط للع هنوبحت له ؟نم ةقيرط لع هنوبحت :مهل لاقیف
 وه اذه ايب لوسرلا عبتا نم الإ هللا بحي ال هنإ ؟هريغ ةقيرط لع وأ
 .ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب لصافلا



ml I u نیو ن کنم دم اما بیلا اتیا :هلوق یهو «(ةدئاا» ةّروش ىف باو 

 رم 0 ا راس ل رع رم

 22سسوي)ا يي ةيَأَو تا [۵۶ :ةدئالا] 4 نويو می رموقي 1 5 فوق

 e r یی ا
 ا تإ الا :هلوق یهو

6 

 تريلا ©9 ترک هاو دولت فخ هنأ هز

a ۱۳۱۳ :سنوی] 4 أيت  
 ب ل

 نونوكيو را مهبحتو هللا 0 یا هللا ءابلوآ تافص هذه )3#(

 س رک سا یا 2 وج ر
3 3 

 «نينمؤملا ل وبح . ینعی 1 :ةدئاملا] 44 تيرفل | لع و رعا نييموفلا لع لذا

 یو 0 1 5 2 ه ٠ ١ ب اچ ا 2

 لس ف توده نیک رشلا نم ةءاربو نهج يو «نينمؤملل ءالو مهبتو

3 
 ۲ ۳م ی ےس کا 5 - يو و ر س ےس ا ا سس یک ےس لا ا یم رک ی ا ےس ےہ

 [ ٤ ١ :ةدئاملا] 4 ی سو و هللاو هاش نم هیون هل لضف كد مپ همول نوفاخم الو هلأ

 هللا ريغ ةدابعب نورمأي نيذلا امأو «هللا ءايلوأ تافص يه تافص عبرأ هذه

 ناطيشلا قراوخ نومسيو «ةحرضأالاو تاومألاو روبقلا يف ْنَم نوعدي

 .هللا ءادعأ تافص هذهف «هللا نم تامارك

 ف لوألا ؛هللا ءايلوأ ةفص تالثلا تايآلا هذه نم ذخأت تنأف ()

 ةروس يف ةثلاثلاو ««ةدئاملا» ةروس ىف ةيناثلا ةيآلاو :(نارمع لآ» ةروس

 نمو «هلل يلو وهف اب فصتا نم هللا ءايلوأ تافص اهيف ««سنویا

 .ناطیشال لو ویق اهدضب فتا



 1 اده يف نأ ی يعد رم ا دنع و 0 2

a 7 8ه ع س  

 ا

 ام سيلف ا ارت نم دبالو

 ای دن نقف ىرلار نامال
 ۳4 ا و و را وا و رج

 مك

 انبر اي ي مهنم نلف یوَلاو

 سیل هللا ل لصو ا اذه :مهدنع » لاقب .عرشلا نع جرخ ادا

 .ةرشابم هللا نع ذخأي «لوسرلا عابتا لإ ةجاحب

 - دیناسألاب :ینعی - تيم نع تيم نع مکنید نوذخأت متنآ :نولوقب
 نع نوذخأی مّن نومعزی .تومی ال يذلا یا نع اننید ذخأن نحتو

 .ةرشابم هللا
 كم : ع و گه و

 الو نوکی الف «مهدنع ءایلوالا نم سيلف لسرلا نع دخای نمو

 يكب لوسرلا ةعاط نع جرخ نم الإ مهدنع
 ۱ ع ۱ 2 ۱

 هربق ىلع ينب نم الإ نیرخأتلا نم ريثك فرع يف نالا يلولا ريصي الو
 هربق ىلع عضوي يذلا ةنّسلا للع هنفد يذلا نوفدملا امأ شرات

 .سانلا لضفأ و يامر موسم خا يا



 .اصاخ اًبوث سبلیو ةمامع سبلي نآب صاخ يز هل لولا مهدنع اًضيأ مث

 لب ءابب نوزيمتي ةمالع هللا ءايلوأل سيل :هكتلخي ميقلا نبا لوقي

 ثعشأ َبَر» :لوقي يب لوسرلاو «نوفرعُي ام سانلا رئاسك نونوكي
 .(هّربأل هللا ىلع مسقأ ول باوبألاب عوفدم ربغأ

 ىلع نوصرحم لب .مهسفنآ نورهظی ال مهنآ هللا ءايلوأ تافص هذه

 نر هلل صالخإلا لجأل «ءافتخالا

 .روهظلا مدعو ءافتخالاو .عضاوتلا :هللا ءايلوأ تافص نم نذإ



 سداسلا لصألا

 عابناو ةنسلاو نآرقلا كرت يف ناطّیشلا اًهَعَصَو يتلا ِةَهَبشلا در ےس ی 2 ۵ KR ما ع ا رس 7 هي هم
 ا م يل ی a E تما اچ در ۳ مو ا جم 1 سما رسا ل

 |هفرعب ال ةنسلاو نارقلا نأ یهو «ةفلتخملا ةقرفتْلا ءاوهالاو ءارالا

 .ىلطلادهتخملا الإ
۵ 

 سس
1 
۱ 

 فرعن ال ان :نولوقی من وهو ءاًدج مهم وهو ريخألا لصألا وه اذه ا
 .رابکلا ءاملعلا الإ اهف رعي ال ءاهفرعن نأ نكمُي الو ءةنسلاو باتکلا ناعم

 ملعتلا اهفرعيو يماعلا اهفرعي ةحضاو ءايشأ هيف نآرقلا مه لاقیف

 ءایشآ هیفو «ءاملعلا الا اهفرعی ال ءایشآ هیفو «قلخلا ىلع ةجحلا ام موقت
 .لاعتو هناحبس هللا الا اهملعی ال

 نکل «قّلطملا دهتجلا الإ اهفرعی ال رومآ ةنّسلاو نآرقلا يف دجوی معن
 ريسي ردق ىلع زاح يذلا ملعتلا اهفرعیو ماوعلا اهفرعب ةريثك ءایشآ دجوت
 (1۳ + :عاستلا] 4اب د اکر كو هلأ اودبعاو %4 : لاعت هل وق لثم ملعلا نم

 .[۷۲ :ةدئاملا] اا همون هلع ها مح دن ما دش نم مناف :هلوقو

 .[۳۲ :ءارسالا] نرل برف الوو :لثمو

 .[۳ :ةدنالا] هیت كع تمرح» :لثمو
 .[۳۰ :رونلا] هر یجوژ وظف مهر نی وسعي تزن لف : لثمو ما و و ها رم یر يف ی مو و گ 1 3



 چچ 2۰۹

 "سس

awین ع ر 17 س 3 5 ر 517 :  

 همات دجون ال اَهَلَعَل افاصوآ اَذَكَو اذکب فرص ولا رك دهسا و
9 ۳ 2 ۱ 

 .رمعو ركب

 لضفأ نم مه نمیف مات دجوت ال دق قلطلا دهتجملل اًطو رش نوعضی

 .مهسفنآ دنع نم اهوعضو طورشلا اذهو ءٌرمعو ركب يبأ لثم سانلا

 .نیملسملل ماع اذه .[۸۲ :ءاسنلا] لی دنا :للاعت هللا لوقي

 «عیطتسی ام ىلع لصحي يماعلاف «هل هللا رسي ام نآرقلا نم فرعی لك

 ام ىلع لصحي ملعلا يف خسارلاو «عیطتسی ام للع لصحتي ملعتلاو

 نم ذخأي داو لك .[۱۷ :دعرلا] هایِ ین تا هم رسا تي نا .میطتسی

 بلق ردقب هنم ذخأي بلق لکو «هللا هلزنآ ملعلا كلذک هردق لیسلا

 دحاو لک ملعلا يف خسارلا بلقو ملاعلا بلقو ملعتلا بلقو يماعلا

 نم اًئيش مهفی ال هنأ امآ مهفلا نم هللا هاطع ام ردقبو هردقب خاب

 .حیحص ريغ مالک اذهف «قلطلا دهتجلا الإ نآرقلا

 طورشلاو .عاطتسي ال ب فیلکتلا نم نآرقلا مهف ةلواحم :نولوقیو

 دهتجملا :ا نودیرب يتلا يف رفوتت نأ بال :اولاقو ءاملعلا اهركذ ىّ

 نآرقلا ربدتي نأ ديري نم لك يف رفوتت نأ دبال اأ نوديري الو .قلطلا

 :ةيفخلا ةضماغلا ماكحألا طابنتسال طورش يه مّ «هنم ديفتسيو

 ا



 هل لاو دیحوتلا لثم ةحضاولا رومألا مهف ىف اطرش تلو

 هالا تايرجملاو :رهاظلا تايجاولاو



 ر اما ا هبف ف لاگشإ "1

 5 هدمحبو ها ناتسف» ایمی ةن ع وعص لجال نوم

 مس
 هوجو نم والا لا هلم هر فار او الح رتو اعز قت ےک

 49 كم ٩ ي کا نيلوإ» فّماَلا ِتاَیروُرَضلا َّذَح لإ لب یتش
 دا

 E یو »] AV :فارعألا]

 ل قتلا ی و ليان ل کن

 ذم رسم و یک 6

 ےگ دع سا را

 .[ ۱۱ - ۷ :سپا ۹۵ روت رفغمب هرشیف |

 يفو ءو هلوسر مالک و هللا مالک ربدت نع نیضرعلا يف تايآلا هذه

 اذهف [۱۱ :سي] فسا َىِنَكَم رک یا س وهو هيلع هللا رم يذلا اهرخآ

 .نيقيرفلل لثم



 / تو ۱ `

 ایی لا لو 9 ترو رای

OTE 7 OTTE 

 .اًرخآو الو هللا للع ءانثلاب كلذو ميلعتلاو فيلأتلا نساح نم اذهو

 هللا للص «هللا لإ يعادلاو ريخلا ملعم هلوسر للع مالسلاو ةالصلاو

 هتنسب كستو هجهن للع راسو هيدهب یدتها نمو هبحصو هلآ للعو هيلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .نيدلا موي لإ



 ةلئسالا

 ا دوصقلا نإ :لوقي نميف مكيأر ام .خیشلا ةليضف هللا مکباث دا

 ؟ءارمألا اوسیلو ءاملعلا مه ةيآلا يف اورکذ نيذلا رمألا

 وه اذه ءءارمألاو' ءالعلا لمشت ةلماش ةيآلا نأل ٌللغ اذه -

 .رمالا وأ :مه لاقي مهلك ءالعلا ينو ءارمألا يف اه .حيحصلا

 نورفكي نيفاّرعلاو ناهکلل نوبهذپ نيذلا له .مكيلإ هللا نسحآ #

 ؟ نیدترلا ةلماعم نولماخیو ءركأ امنع
 هقّدصف اًنهاك وأ افارع لئتأ نم» :ِْلكَك لوسرلا هلاق ام لوقن نحت -

 .«دمح لع لزنأ اب رفك دقف لوقي این
 يف سردي يذلا ريبعتلا اذه ىلع مكدر ام لوق لاوس هللا مكباثأ *

 عيدب هللا نأ عم «مدعلا نم ثدحتس الو ینفت ال ةداملا نأ» :سرادملا

 ؟(ضرألاو تاومسلا

 «قلاخلاب نوّرقي الو ةعيبطلاب نولوقي نيذلا «ةعيبطلا لهأ مالك اذه -

 هناحبس هللا الإ هدوجو دعب ىنفيو ۲:۹ تم ءیش لک نأ قحاو

 را رد تیر هو نر ل نك اع نم » :ةياهن الو هل ةيادب ال هناف للاعتو

 .[۲۷ -۲۰ :نمرلا] را



 غیلبتلا ةعاج لإ نوبستنی ةوخإلا ضعب كانه .خیشلا ةليضف #

 ةرثكب قحلا ىلع مهنوك ىلع نولدتسیو .مهعم جورخلل اًريثك اننوعدیو
 درن فيكف «ملاعلا ءاحنآ يف مهريغو رافكلا نم مهيديأ للع نودتهب نم

 ؟مهيلع
 ؟ديحوتلا يف مهيديأ للع یدتها يذلا نم :لوقن نأب «مهيلع درن -

 دي لع یدتها نييروبقلا نم وأ ةعدتبلا نم وأ رافكلا نم دحاو له

 وأ ديحوتلا فرعو «كرشلا نم هللا ىلإ باتو كرشلا كرتو غيلبتلا ةعامج

 طق هل نوضرمشب ال كل رشلا نگل ,بوتذلا نم سالا نوب تي هاا 2۷
 الو روبقلاو ةحرضالا ةدابع مهدالب ىف رثکت كلذلو «هنم نورذجب الو

 سانلا نوبّوتی مهنإ مث !؟هذه ةوعد يأو !؟اذه ینعم امف ءاه نوضرعتی

 مهجهنم يف اهیلع نوريسي يتلا عدبلا يف مهنولخدیو يصاعلا نم
 فل

 ؟حیبستلا ةالص مكح ام هللا مكباثأ #

 سيل المع لمع ْنَما :لوقي لَك يبنلاو ی يبنلا نع تبثت مل -
 اهيف اًضيأو ءاّبب لمعلا زوجي الف «تبثت 1 تماد امو . در ويف انرمأ هيلع

 عوكرلا يف نآرقلا ةءارق نع ئب ةي يبنلاف + ام عماد نم اغ

 تافص اهيفو «دوجسلاو تا برق ةءارف اهیف يهو .دوجسلاو



 .لصااط سیل ابن لع لابي ام ةعو رشلا تاولصلل فلاح

 يخأ اي لص «ةعورشلا تاولصلا يف دوجوم وهف ربا ديري یذلاف

 «ضئارفلا عم بتاورلاو «رتولاو «لیللا ةالص لص .یحضلا ةالص

 ۴ ٠

 .ملسو هبحصو هلآ لعو دم انيبن لع هللا لصو

 ییقحنت او هعجارلاو فصلل

 ۰۱۰۱۷۲۱۹۵ ۳ :لاوج = ۶ ۰ ۹ :ت - ةرهاقلا

 EBADALRHMAN_SFEF@Y¥AH00.COM :یورتکلالا دیربلا



 هوش سد ا لا

 E هل كيرش ال ُهَدَْحَو َلاَعَت هلل نیدلا صالخإ .لوألا لضأل

 Me قرفتلا نع ىو ءنيّدلا يف عاعتجمالاب هللا رم ناثلا لضألا

 e ۳۷ َعاطلاَو عملا عاجلا مات نی دن: ٌلْصَلا

 989 هلو هقفلاَر الو ملیلا نايب غیر لضال

 یا نر یار ع "شمالا لضألا

2 ۱ 0 
 ا

 6۰ . ةنسلاو نارقلا كرد يف نطل اهعضَر يتلا ةَهْبشلا ذر :ٌسِداَسلا لضألا

 e Arr ETS ۳ ل Pr ةبوجألاو ةلعسألا


